
 01002002020لإلستفشار :  أ/حمند اجلوهرى

  للثانوية العامة االقتصاد اجلزء األول

1 
  

 األًل انفصم   
 االقتصاديةواملشكلة  االقتصاد  

 

 دساست ػهى االلتصاد أىًٍت 

 ألن المشكلة االقتصادٌة أصبحت تتصدر اهتمامات الرأي العام سواء بالنسبة للدول النامٌة أو المتقدمة -1
داث ألن المعرفة بؤساسٌات علم االقتصاد أصبح ضرورة حٌوٌة لكل مواطن حتى ٌستطٌع متابعة األح -2

 والتطورات العامة والمشاركة فٌها مشاركة فعالة.

ألن علم االقتصاد هو فرع من المعرفة العلمٌة التً تبحث بشكل منظم فً كٌفٌة مواجهة هذه المشكلة  -3
 االقتصادٌة

 نسبٌاً المشكلة االقتصادٌة قدٌمة جداً وأن علم االقتصاد حدٌث : أٌ الحظ. 

 االقتصادية )حاجات وموارد( ةاملشكل عناصر 

 اتـاجـاحل: أواًل
ٌلح على الفرد مما ٌدفعه إلى القٌام بما ٌساعد على القضااء علاى هاذا الشاعور  بالحرمان شعور: احلاجة تعريف

 الخدمة وبالتالً إشباع حاجاته. أو

 ا الشعور.شعور بالحرمان مع معرفة الوسٌلة القادرة على القضاء على هذ الحاجة أن : ذلك ومعنى

 احلاجات واعــأن: 
 والمسكن  والملبساإلنسان إلى المؤكل  ٌحتاج: األًنٍت )فشدٌت( انحاجاثأ( 

على فرد واحد وال  نفعها ٌقتصروالحاجات الفردٌة  –ألن ال غنى لإلنسان عنها ألنها تحفظ وجوده  *
 ٌستفٌد منها أفراد آخرون.

 : انتطٌس االجتًاػً ٌمشضيا حاجاث -ب(
 وسائل المواصالت وكذلك ٌجب اللهو والمرح واالستمتاع. لهعً اإلنسان للتعلم واكتساب الخبرات وأن تتوافر س مثل

 : أً االجتًاػٍت انؼايت انحاجاث -(ـج

 ٌتمتع بها أكثر من فرد مثل  بحٌثنوع من الحاجات التً ٌشٌع النفع المترتب علٌها  وهً
 من االعتداءات الخارجٌة(. األمنحمً ) األمن والعدالة والشرطة ووجود جٌش قوي ٌ

 انحبصبث خظبئض 
 أ( تتًٍز انحاجاث بمابهٍتيا نإلشباع

 فاستخدام الوسائل المناسبة ٌإدي تدرٌجٌاً إلى زوال الشعور بالحرمان وبالتالً إشباع الحاجات. -
إلشااباع  ومعنااى ذلااك أن المنفعااة التااً ٌحققهااا الفاارد باسااتهالك وحاادة إضااافٌة ماان الوسااٌلة المناساابة -

 حاجته وتسمى ) المنفعة الحدٌة ( تتناقص تدرٌجٌاً مع زٌادة الوحدات المستخدمة.
 )مثال( الكوب األول من الماء للصائم أو الظمآن ٌحقق إشباعاً ٌفوق كثٌراً األكواب التالٌة. -

 ب( انحاجاث تتًٍز فً يجًٌػيا بتنٌػيا ًلابهٍتيا نهزٌادة انًستًشة 
و المجتمع( فً إشباع عدد معٌن من الحاجات ظهرت حاجات جدٌدة تحتاج ألنه كلما نجح الفرد )أ -

 لإلشباع ألن هناك دائماً حاجات متعددة وغٌر متناهٌة لألفراد * 
 األجهزة المنزلٌة (. –مثل ) المالبس 
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 أٌ الحظ : 
 سعى اإلنسان نحو إشباع حاجاته إنما ٌسعى نحو هدف متحرك ٌتباعد عنه باستمرار     

 حاجاث فً تطٌس يستًشجـ( ان
فهً متطورة باستمرار ألن حاجات اإلنسان متعددة )فهناك الحاجات البٌولوجٌة )مؤكل وملبس 

ومسكن(وهناك حاجات اجتماعً ونفسٌة متعلقة بالوسط الحضاري الذي ٌعٌش فٌه(وال تنتهً ولذلك 
 فاإلنسان فً سعً دائم إلشباع حاجته.

 وتقدمًا كمما قمت نسبة احلاجات األولية لسلانًا؟ س: مب تفسر .. كمما زاد غهى الدولة

* ألن مع تقدم الدولة تظهر حاجات جدٌدة تتزاٌد أهمٌتها بالنسبة للحاجات األولٌة )ولذلك كلما زاد غنى 
 الدولة وتقدمها تقل نسبة الحاجات األولٌة إلى مجموع الحاجات (.

 ساسي للن نشتط اقتصادي؟س: مب تفسر...  تعترب احلاجات البشرية يي احملرك األ

* ألن التفسٌر النهائً للنشاط االقتصادي هو إشباع الحاجات اإلنسانٌة )وهذا ال ٌعنً أن كل الحاجات لها 
 التؤثٌر نفسه على النشاط االقتصادي فلٌست حاجات كل فرد متساوٌة فً التؤثٌر على الحٌاة االقتصادٌة(.

 

 ىاردــانً : بًَُبر
 مباشر. غٌركل ما ٌصلح إلشباع الحاجات البشرٌة بطرٌق مباشر أو  هً      تعريفها 

 ىاردـانً أَىاع  

 موارد حرة ) غري اقتصادية ( -1
                  ذصٍػ إلشثاػٙا. ٟٚ٘ أْ ٠ٛظذ اٌّٛسد تى١ّح أوثش ِّا ٠شثغ وً اٌؽاظاخ اٌرٟ -

 ٠ٙرُ تٙا  ػٍُ االلرصاد.ال  -               غ١ش ِؽذٚدج. ٕٟ اٌّٛسد اٌؽش أٔٗ ِٛظٛد تى١ّاخٚال ٠ؼ -

 اٌشّظ (. –ِصً )اٌٙٛاء  -                                                  ال ذص١ش اٌّشىٍح االلرصاد٠ح. -

 موارد نادرة )اقتصادية ( -2
ذ اٌّٛسد أْ ٠ٛظ إٌغث١ح تّؼٕٝ اٌّمصٛد تإٌذسج ٟ٘ إٌذسج س ال ٠ىْٛ تاٌضشٚسج ل١ٍاًل ٚإّٔااٌّٛسد إٌاد -

 . اٌؽاظاخ اٌرٟ ذصٍػ إلشثاػٙا تى١ّاخ ألً ِّا ٠شثغ وً

   اٌّشىٍح االلرصاد٠ح ذص١ش -                        ٠ٙرُ تٙا ػٍُ االلرصاد. -

 ٔذسذٙا ػٍٝ ِذٜ ٌٙا ل١ّح الرصاد٠ح ٚذرٛلف ل١ّرٙا -                    اٌّؼادْ ( –ِصً )اٌثرشٚي  -

 أٌ الحظ : 
تى١ّاخ أوثش  ٠ٛظذاٌٙٛاء ػٕصش ِؽذٚد ػٍٝ اٌىشج األسض١ح ٚ٘ٛ ضشٚسٞ ٌىً صٛس اٌؽ١اج ٌٚىٕٗ  أ( 

 ش ِٛسد ؼش.ِٓ اٌؽاظح إ١ٌٗ ٌٚزٌه اػرث

 ذمرضٟ دائًّا ذذخً اٌعٙذ اإلٔغأٟ. االلرصاد٠ح اٌّٛاسدب( 

 بســـاإلَخ 
 

 ؟ املوارد أو عهاصر اإلنتاج أو عوامن اإلنتاج بالهسبة لدولة ما أنواعيي  ما

 ... إٌخ(.) أٞ ٘ثح ِٓ ٘ثاخ اٌغث١ؼح ِصً اٌّؽاظش، إٌّاظُ، اٌغاتاخ، اٌصشٚاخ اٌّؼذ١ٔح :طبٍؼٍت يٌاسد -1

 .ٚػًّاٌعٙذ اإلٔغأٟ ِٓ فىش  ٜأ: )انؼًم( يٌاسد بششٌت -2

 :ؼت )سأس انًال (انًصن دسانًٌا -3

ِؼذاخ (ألذس ػٍٝ إشثاع  –اٌغث١ؼ١ح إٌٝ أشىاي أخشٜ )آالخ  اٌّٛاسدلاَ ف١ٙا اإلٔغاْ ترؽ٠ًٛ  اٌرٟ 

 .اٌّغرمثًؼاظاذٗ فٟ 
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 إشببع انحبصبث وسبئم

 السلع االستهالكيـــة
 : مثل  اإلنسان بطرٌقة مباشرةالوسائل الصالحة إلشباع حاجات  وهً -

 مالبس جـاهزة ( –الجاهـزة  الوجبات –) األحــذٌة 

 السلع اإلنتـــاجية
 وهً الوسائل الصالحة إلشباع حاجات اإلنسان ولكن بطرٌقة غٌر مباشرة بعد إجراء عدة عملٌات لكً  -

 الخضراوات والجلود والخشب وأدوات المطبخ ..... إلخ(ٌهتم بها مثل:  -تصبح صالحة لإلشباع
 

  توافر املعلومات يف عالج املشكلة االقتصادية أهمية : 
ولذلك فإن حجم هذه المشكلة  محدودةاالقتصادٌة تقوم لوجود حاجات متعددة وموارد  المشكلة -

الحاجات  حة عن هذهوالبٌانات المتا المعلوماتاالقتصادٌة والنجاح فً عالجها ٌتوقف على حجم 
 والموارد.

عن الحاجات القابلة لإلشباع  االقتصادٌةزاد حجم المعلومات المتاحة عند اتخاذ القرارات  وكلما -
 على حل المشكلة االقتصادٌة. االقتصاديوالموارد المتاحة زادت قدرة النظام 

 أٌ الحظ : 
 -انًٌاسد:ػن انحاجاث ً االلتصاديإرا نى تتٌفش يؼهٌياث كافٍت نهنظاو  -
 الجهل بوجود هذه الحاجات. لمجرد قائمةالنظام االقتصادي القائم قد ٌغفل عن إشباع حاجات  فإن -
 األمثل. االستخدامموارد وإمكانٌات وكفاءات وعدم استخدامها  إهدار -
 .المواردالنظام عن اإلحاطة بالمعلومات عن إمكانٌات هذه  ٌعجز -
 قتصادٌة سلٌمة.ٌتخذ النظام االقتصادي قرارات ا لن  -

 امة )ندرة واختيار(ــة عـة االقتصادية مشلمـاملشلم..تفسر  مب -

ٌستدعى بالضرورة اختٌار لبعض  هذااالقتصادٌة بالمعنى العام هً مشكلة ندرة وأن  فالمشكلة  -
 األهداف دون البعض اآلخر.

اف معٌنة تحقٌق هدف أو أهد فاختٌارالتضحٌة البد وأن ٌظهر فً كل مشكلة اقتصادٌة  عنصر -
 كان ٌمكن تحقٌقها بنفس الوسائل. التًبالوسائل المتاحة ٌعنً التضحٌة باألهداف األخرى 

الهدف المنشود  لتحقٌقممكنة  أخرىٌمكن تحقٌق أي هدف إال على حساب التخلً عن أهداف  ال -
 أو تكلفة الفرصة الضائعة(. االختٌاروهذا ما ٌسمى ) بتكلفة 

 

 يىضىعبث عهى االقخظبد

 )أو اقتصاديات التوظيف والدخل القومي(. التجميعيالكلي أو  القتصادا(1
 .االقتصاديالذي ٌتناول دراسة المستوٌات العامة للنشاط  وهو -
مستغلة أم أن هناك بعض الموارد  المتاحةٌتساءل عما إذا كانت جمٌع الموارد االقتصادٌة  أي -

 العاطلة.

 أو الوحدى( –توزيع اجلسئي )أو اقتصاد القيمة وال االقتصاد -(2
 والمنتجٌن. المستهلكٌنٌتناول دراسة سلوك الوحدات االقتصادٌة من  وهو -
سواء كان سلعة أو خدمة ) أي ٌرتبط  توزٌعهٌتساءل عن نوع المنتج وكٌف تم إنتاجه وكٌف تم  فهو -

 عادة بالبحث فً األسالٌب اإلنتاجٌة(.
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 اقتصاديات الرفاهية -(3
تقٌٌم السلوك االقتصادي فً ضوء  أٌضاً دام األمثل للموارد ، وٌتناول ٌتناول دراسة االستخ وهو -

 تحقٌق معاٌٌر الكفاءة االقتصادٌة.

 االلتصاد ػهى تؼشٌف 
 

المشكلة االقتصادٌة المتمثلة فً  ٌدرساجتماعً ٌبحث فً إدارة الموارد النادرة وبذلك فهو  علم -
متعددة لإلنسان وكٌفٌة استخدام هذه الموارد المحدودة ال الحاجاتالندرة النسبٌة للموارد القابلة إلشباع 

 حتى ٌمكن الوصول إلى أقصى إشباع ممكن لتلك الحاجات. مستطاععلى أفضل نحو 

 على الفصل األول أسئلة
 : : مب تفسر1س

 االلرصادأ١ّ٘ح ػٍُ  (1

 اٌّؽشن األعاعٟ ٌىً ٔشاط الرصادٞاٌؽاظاخ اٌثشش٠ح ٟ٘  (2

 ٕا١٘حاإلٔغاْ ِرؼذدج ٚغ١ش ِر ؼاظاخ (3

 ُ االلرصاد تاٌّٛاسد إٌادسج فمظا٘رّاَ ػٍ (4

 االلرصاد٠ح ِشىٍح ٔذسج ٚاخر١اس اٌّشىٍح (5

 ٛافش اٌّؼٍِٛاخ ٌٍٕظاَ االلرصادٞأ١ّ٘ح ذ (6

 ٠فٛق اٌىٛب األٚي ِٓ اٌّاء ٌٍصائُ أ١ّ٘ح األوٛاب اٌرا١ٌح ٌٗ (7
  -: عرف املفاهيم االقتصادية اآلتية : 2س

 ػٍُ االلرصاد(. –الرصاد اٌشفا١٘ح  –ذ٠ح إٌّفؼح اٌؽ –اٌؽاظح  –) اٌّٛاسد   

 : ماذا حيدث إذا : 3س

 ٌُ ذرٛافش اٌّؼٍِٛاخ اٌىاف١ح ػٓ اٌؽاظاخ ٚاٌّٛاسد. -1

 ٌُ ٠رُ اٌرؤ١ٌف ت١ٓ ػٕاصش اإلٔراض. -3                   وأد اٌّٛاسد إٌادسج ِٛاسد ؼشج فٟ اٌغث١ؼح. -2
 : قــارن بني:4س

 اٌّٛاسد اٌؽشج ٚاٌّٛاسد إٌادسج. -1

 اللرصاد اٌىٍٟ ٚالرصاد إٌّٛ ٚاٌر١ّٕح.ا -2
 أكتب املصطلح االقتصادي للعبارات اآلتية: :5س

 شؼٛس تاٌؽشِاْ ِغ ِؼشفح تٛع١ٍح إلشثاع ٘زا اٌؽشِاْ. -1

 إٌّفؼح اٌرٟ ٠ؽممٙا اٌفشد ٚؼذٖ إضاف١ح ِٓ اٌٛع١ٍح إٌّاعثح إلشثاع ؼاظرٗ. -2

 إلشثاػٙا. ٚظٛد اٌّٛاسد تى١ّح ألً ِّا ٠شثغ وً اٌؽاظاخ اٌرٟ ذصٍػ -3
 ٔظاَ الرصادٞ ذىْٛ ف١ٗ ؼاظاخ اٌّغرٍٙه اٌّضٚدج تمٛج ششائ١ح ِٚؤششج فٟ ذٛظ١ٗ إٌشاط االلرصادٞ. -4

 ٟ٘ ِشىٍح ٔذسج ٚ٘زا ٠غرذػٝ اخر١اس تؼض األ٘ذاف دْٚ اٌثؼض ا٢خش. -5

 -مع ذكر السبب:)× ( ( أو √ضع عالمة )  : 6س

 ( )                                               اٌّشىٍح االلرصاد٠ح ِٛظٛدج ٌذٜ اٌذٚي إٌا١ِح فمظ -1

 ( )                                                 اٌّٛاسد إٌادسج ٚؼذ٘ا ٌٙا ل١ّح الرصاد٠ح -2

 (  )                                          ذمً ٔغثح اٌؽاظاخ األ١ٌٚح وٍّا صاد غٕٝ اٌذٌٚح ٚذمذِٙا -3

 ( )  إٌشاط االلرصادٞ اٌّؤششج ف١ّٟا ت١ٕٙا تإٌغثح إٌٝ اٌؽاظاخ إٌظُ االلرصاد٠ح ف ذخرٍف -4

 ( )                                        ٠ٙرُ ػٍُ االلرصاد تاٌّٛاسد اٌؽشج -5

 ( )      اإلٔراض ػٕاصش ٠رُ إشثاع اٌؽاظاخ ػٓ عش٠ك اعرخذاَ ِٛسد أٚ ػٕصش ٚاؼذ ِٓ -6
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 نثانىا انفصم   
 عنـــــاصر االنتـــــاج

 بســـاإلَخ.. 

 ( بما ٌإدي إلى ظهور الناتج. عناصر اإلنتاج ) به إجراء مجموعة من التحوٌالت على المستخدمات ٌقصد

 باآلالتإلى تربه خصبه ومٌاه وبذور ومبٌدات باإلضافة إلى جهد الفالح الذي ٌستعٌن  ٌحتاجالقمح  إنتاج :يزبل

 أو بالحٌوانات.

 عُبطز اإلَخبس 

 انًظُىعت انًىارد           انطبُعُت انًىارد              انبشزَت انًىارد                          

 )رأس انًبل(          (انطبُعت)األرع أو                     انعًم                

 ىزه انتمسًٍاث انًتؼذدة أيشٌن: ػهى ًنالحظ 

تتضمن مجموعات إجمالٌة تنطوي على عناصر غٌر متجانسة  اإلنتاجالتقسٌمات لعناصر أن هذه  :األًل
 من المستخدمات.

 .ولإلنسانفً عملٌة اإلنتاج فاالقتصاد شؤنه كافة العلوم لم ٌقم إال باإلنسان  اإلٌجابًالعمل هو العنصر  أن :انثانً

 (يم )انىسط انبشزـ: انعً أواًل

 .والخدماتهد إنسانً مبذول خالل العملٌة اإلنتاجٌة بقصد إنتاج السلع عبارة عن ج هو -: حعزَفه *
ووضع  واإلجازاتتشغٌل العامل ٌقتضً مراعاة االعتبار اإلنسانً )من حٌث تنظٌم ساعات العمل  -

 األحداث والنساء(. ضوابط لعمل

 مــانعً بئضـخظ
 بششي ًاػً ًإسادي: نشاط -(1

 .٠غ١ش٘ا ٠ٚغٛس٘اٚ اإلٔغاْ ٠ؼ١ش فٟ اٌغث١ؼح فئٔٗ ٚؼذٖ اٌزٞ ٠ؼ١ٙا ٠ٚغرٛػثٙا ٠ٚؽٌٛٙا :واع  َشبط -   

َٛ اإلٔغناْ تاٌؽغناب االلرصنادٞ ٠ٚمناسْ تن١ٓ اٌؼائنذ اٌنزٞ        ألْ ِنٓ اٌّفرنشأ أْ ٠من    :َشبط إرادٌ  -

 ٠ؼٛد ػ١ٍٗ ِٓ ٘زا إٌشاط ٚاٌرىٍفح اٌرٟ ٠رؽٍّٙا ٔر١عح ا٢ٌُ اٌزٞ ٠ٍؽمٗ ِٓ تزٌٗ ٌٙزا إٌشاط

 : يجيٌد غائً انؼًم -(2

العامال علاى  ٌحصلف إلى خلق المنافع باإلسهام فً إنتاج السلع والخدمات لذلك مجهود غائً ٌهد فالعمل
 أجر مقابل عمله وإسهامه فً إنتاج السلع والخدمات.

 :بطبٍؼتو يؤنى انؼًم -(3
ُ  شنؼٛس شؼٛس تاألٌُ تاإلضافح إٌنٝ اٌّرؼنح ٚاٌغؼادج.   اٌؼًّ ٠صاؼة - ألْ اٌؼّنً ٠غنثة إس٘ناق تنذٟٔ      تناألٌ

٠فشضٗ ػ١ٍنٗ تذ١ٔنح ٚر١ٕ٘نح ٚػصنث١ح ٚإخضناػٗ       تّاػًا ِٓ األٌُ ػٍٝ اٌؼاًِ ٚػصثٟ فاٌؼًّ ٠رضّٓ ٔٛ

 ٌٕظاَ ِؽذد ٚصاسَ.

 ٚاٌغؼادج ػٕذِا ٠شٜ اٌؼاًِ ٔعاؼٗ ِٚا ٠ٕعضٖ ِٓ ذؽم١ك ٌٍزاخ. تاٌّرؼح شؼٛس -
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 مــانعً ىاعــأَ
 

 انًبذول يٍ يهُت إنً أخزي وانعًم نُس عُظز يخضبَس كًب َهٍ: انعًم َخخهف

 تعتمد على الجهد العضلً )وال تخلو من الجهد الذهنً( : ٌذًٌت أػًال (1
 )وال تخلو من الجهد العضلً( المعرفة: تستند على  رىنٍت أػًال (2
 تعتمد على المعرفة والجهد العضلً فً نفس الوقت. : تنفٍزٌت ًإششافٍت أػًال (3

 أٌ الحظ:-  

 مطلوب. فكالهماالتقسٌمات السابقة مجرد تقسٌمات نظرٌة ألن ال ٌوجد عمل ٌدوي بحت أو ذهنً بحت 
 

 انطبُعت -:ربًَُب

  :ببنطبُعت انًقظىد

  ٚاٌمٜٛ اٌرٟ ٠عذ٘ا اإلٔغاْ دْٚ ظٙذ ِٓ ظأثٗ. اٌّٛاسدوً 

 اٌٙٛاء ... إٌخ(. –اٌغاتاخ  –اٌشّظ  –األسأ  -األٔٙاس –اٌّؽاظش  –ٕاظُ :)اٌِّصً   
 

-  انطبُعت خظبئض 

 : ىباث اهلل  ين ىبت( 1

ِا ذغرخذَ فٟ ؼاٌرٙا األ١ٌٚح تً التذ ِٓ  ٔادسًاألْ اٌغث١ؼح ٌُ ٠صٕؼٙا اإلٔغاْ فٟٙ ٘ثح ِٓ اهلل إال أٔٙا  -

 ِٕٙا. ٌالعرفادجذذخً اإلٔغاْ تذسظاخ ِرفاٚذح 

ٚذ٠ٛٙح إٌّعُ ٚذٛف١ش ٚعائً  ٚإٔاسجال تؼذ ؼفش أٔفاق فإٌّعُ ٌٓ ٠ؼغٟ ِا فٟ تاعٕٗ ِثاششج إ :يزبل

 ِؼ١شح ٌٍؼّاي ِٕاعثح.

  :ًغٍش لابهت نهيالن  دائًت انطبٍؼت( 2

ؼ١س أْ عٛء ذؼاًِ اإلٔغاْ ِغ اٌغث١ؼح  ٌٍٙالنإال أْ رٌه ١ٌظ تصٛسج ِغٍمح فاٌغث١ؼح أ٠ضًا لاتٍح 

 اٌرصؽش ٚاٌعفاف ٚاٌرٍٛز.: يزبل

 :نهحمٌق انمانٌنٍت )فكشة انحك(  انطبٍؼت تخضغ( 3

ٚال ذغرخذَ ٌرؽم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ إال ػٍٝ ؼغاب اٌرضؽ١ح تؤ٘ذاف  ٔادسجِٓ اٌّؼشٚف أْ اٌّٛاسد اٌغث١ؼ١ح 

 فىشج اٌؽك. ظٙٛسإٌٝ  أخشٜ ِّا أدٜ

 العامة؟ احلقوق: ين أى األواى إىل إخضاع املوارد احلرة لهوع مو س

ِنٓ ظأنة    اٌّغنوٛي اٌثؽش ٚاٌغاتاخ ٚاألٔٙاس وٍٙا ِٛاسد ؼشج ذرؼشأ أؼ١أًا ٌالعرخذاَ غ١نش   ١ِٚاٖ ءاٌٙٛا -

 ألؼذ. ٍِىًااإلٔغاْ ػٍٝ أعاط أٔٙا ال ذخضغ ألٞ ع١غشج لا١ٔٛٔح ٚأٔٙا ١ٌغد 

 ٚاظة اٌؽىِٛاخ أْ ذضغ اٌم١ٛد ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌضّاْ ؼّا٠رٙا ٚاٌؽذ ِٓ اٌؼثس تٙا. فّٓ ٌٚزٌه -
 

 رأس انًبل: ربنزًب
 رأس انًبل: يفهىو
اٌّصنٕٛػح اٌرنٟ ذغناػذ ػٕنذ اعنرخذاِٙا فنٟ ػ١ٍّنح         ٚاألظٙنضج غ١ش ِرعأغنح ِنٓ ا٢الخ ٚاألدٚاخ    ِعّٛػح

 ٚخٍك اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ. اٌؼًّاإلٔراض ػٍٝ ص٠ادج إٔراظ١ح 
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 سأس انًال ٌاعـأن
 

 انًخذاولانًبل  رأس انزببجانًبل  رأس
دْٚ أْ  ِشاخ ػذ٠ذج فٟ اإلٔراض اعرخذاِٗ ٠ّىٓ -

 ٠فمذ خصائصٗ األعاع١ح.

ٚأدٚاخ اٌؼًّ ٚاإلٔشاءاخ( ٠ٚغٍك  ا٢الخ)ِصً  -

 ػ١ٍٙا أؼ١أًا األصٛي اإلٔراظ١ح.

ٚاؼنذج فنٟ ػ١ٍّنح اإلٔرناض ٠فمنذ تؼنذ٘ا        ِنشج  خذ٠َغر

 اٌغننٍؼحشننىٍٗ األٚي ٠ٚخرفننٟ فننٟ ٔٙا٠ننح األِننش فننٟ   

إٌّرعننح وعننضء ِٕٙننا ٠ٚغٍننك ػ١ٍٙننا )سأط اٌّنناي      

ٚاٌّنننٛاد  ٚاٌٛلنننٛداٌعننناسٞ( ِصنننً )اٌّنننٛاد األ١ٌٚنننح 

 اٌٛع١غح(.
 

 الحظ أَهب عكس انطبُعُت رأس انًبل: خظبئض 

 : اإلَسبٌطُع  يٍ( 1
 فاٌذٚيت١ٓ اٌّعرّؼاخ  ِٓ اهلل ٚذخرٍف و١ّح سأط اٌّاي)ا٢الخ ٚاألدٚاخ ......... إٌخ( ٘ثح اٌغث١ؼح ػىظ

 إٔراظ١ح أوثش. ذّرٍهاٌىث١شج اٌّرمذِح ذّرٍه سأط اٌّاي اوصش ِٓ اٌذٚي األلً ذمذًِا ٚتاٌراٌٟ 

 :  نالسخهالكدائى وقببم  غُز( 2
 العرٙالن )اعرٙالن ِادٞ ٚاعرٙالن الرصادٞ(ٚاالعرخذاَ ٠ٚرؼشأ ٌٕٛػ١ٓ ِٓ ا االؼرىانٔر١عح وصشج 

 واالستًالك االقتصادي. &االستًالك املادي  : بني ارىــقس: 

 ( اسخهالك يبدٌ : 1
تشىً ذذس٠عٟ فا٢الخ ٠ص١ثٙا اٌرٍف  ِاد٠ًاإٌٝ اعرخذاَ سأط اٌّاي فٟ اإلٔراض ٠ؤدٞ إٌٝ ٘الوٗ  ٠شظغ

  االعرخذاَٚاٌرآوً تّشٚس اٌضِٓ ٔر١عح ٌىصشج 

 :ياقخظبد اسخهالك( 2
 تىفاءج ٌظٙٛس آالخ ظذ٠ذج لادسج ػٍٝ اإلٔراض ترىٍفح ألً. اإلٔراظ١ح٠شظغ إٌٝ اٌرمذَ اٌفٕٟ فرفمذ ا٢ٌح لذسذٙا  

 ١ش الرصادٞ ٌرغ١ش األرٚاق ٚذمٍص اٌغٍة ػٍٝ اٌغٍؼح تّا ٠عؼً اإلٔراض غ ٔر١عحأٚ  -   

 الثاني الفصلعلى  أسئلة
 

 :قارن بني : 1س

 سأط اٌّاي اٌعاسٞ اٌّاي اٌصاتد ٚ سأط  -1

 خصائص اٌغث١ؼح ًّٚ اٌؼ خصائص -2
 : تفسر مب: 2س

 سأط اٌّاي اٌصاتد اعرٙالن -2                             اٌؼًّ ٔشاط ٚاػٟ ٚإسادٞ -1

 -: ( مع التعليل×( أو )√ضع عالمة ) :3س

 ( )          ذؼرّذ ػٍٝ اٌعٙذ اٌؼضٍٟ  ا١ٌذ٠ٚحوً األػّاي  -1

 ( )          اٌر١ّٕح االلرصاد٠ح ػٍٝ ؼعُ سأط اٌّاي ذرٛلف -2

 ( )         ٚاٌّٛلغ ل١ٛد ػٍٝ إٌشاط االلرصادٞ اٌّىا٠ْشىً  -3

 ( )     ٌُ تاإلضافح إٌٝ اٌّرؼح ٚاٌغؼادجاٌؼًّ شؼٛس تاأل ٠صاؼة -4

 ( )         ًا دائًّا ٌٚىٕٙا ِؽذٚدج اٌى١ّحػٕصش اٌغث١ؼحذّصً  -5

 ( )          اٌصاتد ٠ّىٓ اعرخذاِٗ ِشاخ ػذ٠ذج اٌّايسأط  -6

 اٌغث١ؼح( -سأط اٌّاي -)اٌؼًّ     -: املصطلحات االقتصادية اآلتية عرف :4س
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 الثالث الفصل
 انقــىيٍ انــذخم

 م انقىيٍـنذخا
اٌؼ١ٍّح ِماتً إعٙاِٙا فٟ ذؽم١ك  ِؼ١ٕحِعّٛع ِا ذؽصً ػ١ٍٗ ػٕاصش اإلٔراض ِٓ دخً خالي فرشج  ٘ٛ

 .االٔراظ١ح 

 وَُقسى انذخم انقىيً انً َىعٍُ هًب :
اٌؼ١ٍّح اإلٔراظ١ح خالي ِذج  فٟ٘ٛ و١ّح إٌمٛد اٌرٟ ٠رُ اٌؽصٛي ػ١ٍٙا ِماتً اإلعٙاَ  النكدي : الدخل -1

 )عٕح(.ِؼ١ٕح 

ِماتً و١ّح ِٓ إٌمٛد  اٌغٛق٘ٛ ِمذاس اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ اٌرٟ ٠ّىٓ اٌؽصٛي ػ١ٍٙا فٟ  احلكيكي: الدخل -2

أٚ ٌٍّعرّغ أٞ عٛاء تإٌغثح ٌٍذخً  ٌٍفشد)٠ٚالؼظ أْ اٌذخً اٌؽم١مٟ أُ٘ ِٓ اٌذخً إٌمذٞ عٛاء 

 اٌفشدٞ أَ ٌٍذخً اٌمِٟٛ(.

 القوميرب دخاًل يف مفًوم الدخن كن ما حيصن عميٌ األفراد يعت ليس :تفسر مب

ألْ ٕ٘ان ِرؽصالخ ال ذؼرثش دخاًل فاٌؼثشج تاٌذخٛي اٌّىرغثح ٔر١عح اٌّشاسوح فٟ اٌؼ١ٍّح اإلٔراظ١ح  -

 : ٚؼذ٘ا دْٚ غ١ش٘ا ِٓ اإل٠شاداخ اٌّرؽصٍح ِصً ِذفٛػاخ اٌرؽ٠ٛالخ ِٕٚٙا

 ا ١ٌغد ِماتً خذِاخ إٔراظ١ح.اإلػأاخ االظرّاػ١ح ٚإػأاخ اٌثغاٌح ( ألٔٙ –اٌٙثاخ  –) اٌرثشػاخ 

 يىارد انذخم انقىيً

 اٌؼائذ اٌزٜ ٠ؽصً ػ١ٍٗ صاؼة األسأ ِماتً خذِاذٙا اٌرٝ ذغاُ٘ فٝ اٌؼ١ٍّح االٔراظ١حانزَع :  -1

ٗ ٚ٘ٝ ٚاظثح األداء ِّٙا ٘ٝ وً ِا ٠ذفغ ٌصاؼة سأط اٌّاي ِماتً اعرخذاِٗ أٚ اعرؼّاٌ انفبئذة: -2

 أٚ خغاسج ِصً فٛائذ اعرصّاس األِٛاي فٝ اٌثٕٛن وأد ٔر١عح االعرغالي ِٓ ستػ

 ٘ٛ اٌذخً اٌزٜ ٠ؽصً ػ١ٍٗ اٌؼاًِ ِماتً ػًّ ٠مَٛ تٙؤٚ خذِح ٠ؤد٠ٙا :األصز  -3

  اٌّىافؤٖ اٌرٝ ذّٕػ ٌٍؼاًِ ِماتً ِغاّ٘رٗ ِٚشاسورٗ فٝ اٌؼ١ٍّح االٔراظ١ح انزبح : -4

  انقىيٍ خم انذ طزق قُبس
 طزق :خم انقىيً بزالد ذًَكٍ قُبس ان

 عش٠مح اإلٔفاق اٌمِٛٝ -3    عش٠مح األٔصثح اٌّٛصػح   -2   عش٠مح إٌاذط اٌمِٛٝ   -1

  انقىيٍ انُبحش طزَقت : أواًل

  انقىيٍ: اإلَخبسنهخعزف عهً انُبحش انقىيً البذ يٍ يعزفت  
  ذمذس تغٕح غ ٚخذِاخ ٔٙائ١ح خالي فرشج ِؼ١ٕٗػثاسج ػٓ ِعّٛع ِا أٔرط فٟ االلرصاد ِٓ عٍ

 انُبحش انقىيٍ حعزَف
 

 (.ِؼ١ٓ خالي فرشج ِؼ١ٕح ) عٕح الرصادػثاسج ػٓ ِعّٛع اإلعٙاَ اإلٔراظٟ ٌٍّششٚػاخ فٟ  ٘ٛ

 أٌ: الحظ-
إٌنٝ   اٌّشنشٚع اإلعٙاَ اإلٔراظٟ ألؼذ اٌّشاس٠غ فٟ إٌاذط اٌمِٟٛ االلرصاس ػٍٝ ِنا ٠ضن١فٗ ٘نزا     ٌم١اط ٠عة

 ل١ّح اٌغٍؼح اٌرٟ ٠ٕرعٙا.

 االسدواس انحسببٍانقىيٍ و انُبحش
 خغشإٔراض أٞ ِششٚع ال ٠ؼثش ػٓ ِمذاس إعٙاَ ٘زٖ اٌّششٚػاخ فٟ اإلٔراض ألْ ٕ٘ان  ِعّٛع إْ -

 -اصدٚاض اٌؽغاب:



 01002002020لإلستفشار :  أ/حمند اجلوهرى

  للثانوية العامة االقتصاد اجلزء األول

9 
  

اٌصٍة ٠ذخً فٟ صٕاػح  أْإلٔراض اٌصٍة ِٚششٚع إلٔراض اٌغ١اساخ ِٚٓ اٌّؼشٚف  ِششٚع 

إٔراظًا ٌّششٚع اٌصٍة ِٚشج  اسٖتاػرثاٌغ١اساخ ٚتزٌه فئْ ظضءًا ِٓ اٌصٍة ع١ؽغة ِشذ١ٓ ِشج 

 شا١ٔح تاػرثاسٖ ظضءًا ِٓ ِششٚع اٌغ١اساخ.

 ٠غّٝاالصدٚاض اٌّؽاعثٟ ٠عة أْ ٠مذس اإلعٙاَ اإلٔراظٟ ٌاللرصاد اٌمِٟٛ ػٍٝ أعاط ِا  خغش ٌٚرعٕة -

 تاٌم١ّح اٌّضافح أٚ ل١ّح اإلٔراض اٌّضاف.

 :أٌ الحظ
)أٞ  اٌٛع١ظٔراض اإلظّاٌٟ ِغشٚؼًا ِٕٗ ل١ّح االعرٙالن ٠غاٚٞ اٌم١ّح اٌّضافح أٞ ل١ّح اإل اٌمِٟٛ إٌاذط -

 اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ اٌرٟ ٠غرٍٙىٙا اٌّششٚع ِٓ إٔراض اٌّششٚػاخ األخشٜ (.

 القومي الهاتج مفًوم ظًور : تفسر مبس: 

 اإلعٙاَ فٟ إٌشاط اإلٔراظٟ ٌاللرصاد اٌمِٟٛ. ؼعُ ٌرؽذ٠ذ -

 االصدٚاض اٌّؽاعثٟ. خغش ٌرفادٞ -

 القومييهاك ازدواج حماسيب يف اإلسًام اإلنتاجي لالقتصاد  كاى .. ا حيدث إذ ماذاس: 

 ٌٓ ٠ظٙش ِفَٙٛ إٌاذط اٌمِٟٛ. -1

 ٌٓ ٠مذس اإلعٙاَ اإلٔراظٟ ٌٍّششٚػاخ تّا ٠غّٝ اٌم١ّح اٌّضافح. -2

 ع١رُ ؼغاب اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ ِشذ١ٓ. -3

 طزَقت األَظبت انًىسعت: ربَُـًب 
 ػٍٝ ػٕاصش االٔراض ٚذرّصً ٘زٖ اٌذخٛي فٝ :ؼ١س ذٛص٠ؼٗ  ذٙرُ ٘زٖ اٌغش٠مح تؽغاب اٌخً اٌمِٛٝ ِٓ

 ػثاسج ػٓ)أظٛس ِٚشذثاخ ِٚىافآخ( ِىرغثح ِٓ اٌّشاسوح فٟ اٌؼ١ٍّح اإلٔراظ١ح. دخىل انعًم: -1

  س٠غ( -أستاغ -ذرىْٛ ِٓ )فٛائذ دخىل يهكُت: -2

 َضب اسخبعبد يبَهً :
 خ االظرّاػ١ح ٚإػأاخ اٌثغاٌحاإلػأا ِصً : اٌرٝ ال ذغاُ٘ فٝ االٔراض ّرؽصالخاٌ -1

 اٌىغة ٚاٌخغاسج اٌشأعّا١ٌح -2

لذ ٠ث١غ أؼذ األفشاد تؼض أصٌٛح ِٕضاًل ِصاًل تصّٓ أػٍٝ ِٓ اٌزٞ اشرشاٖ تٗ ٚ٘ٛ ٠ٕظش إٌٝ ٘زا ِصاي : 

اٌىغة اٌشأعّاٌٟ وٕٛع ِٓ اٌذخً ، ٌٚىٓ اٌؽم١مح أْ ٘زا اإل٠شاد ٌُ ٠ٕرط ػٓ اإلعٙاَ فٟ اإلٔراض ٚ٘ٛ ال 

 ْ ٠ىْٛ ػ١ٍّح ذثادي ت١ٓ األصٛي اٌمائّح فٟ االلرصاد اٌم٠ِٟٛؼذٚ أ

 اإلَفبق انقىيٍطزَقت : ربنزـًب
 .خالي فرشج ِؼ١ٕح فٟ االلرصاد اٌمِٟٛ ٚاالعرصّاس٘ٛ ِعّٛع ِا ٠ٕفك ػٍٝ االعرٙالن  :حعزَفه 

 مي يؤدي إىل ظًور اإلنفاق القوميالقو الدخن :..تفسر مبس: 

 .اٌمِٟٛالٗ ػٍٝ االعرٙالن أٚ االعرصّاس ِّا ٠ؤدٞ إٌٝ ظٙٛس اإلٔفاق اٌمِٟٛ ٠رُ إٔف اٌذخً ألْ

 اإلَفبق انقىيٍ أشكبل

 -:أْٛػ ِثاششج،٠ٛ٘ٚؼٕٟ اإلٔفاق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ تمصذ إشثاع اٌؽاظاخ  :االسخهالك -1

 أٞ اإلٔفاق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ تمصذ إشثاع اٌؽاظاخ اٌفشد٠ح. : انخبص االسخهالك 

 ٠ٚمصذ تٗ أٔفاق اٌغٍغاخ اٌؼاِح تمصذ إشثاع اٌؽاظاخ اٌعّاػ١ح ،   : انعبو كاالسخهال 

 ػ١ٍّح...... إٌخ( ٚأتؽاز) ِٓ ذؼ١ٍُ ٚصؽح ٚأِٓ ِٚشافك 

 : ١ٗ االدخاسٍِٚا ٠رثمٝ ِٓ اٌذخً ٠غٍك ػ ذخً اٌمِٛٝ ٌٍؽصٛي ػٍٝ اٌغٍغظضء ِٓ اٌاالعرٙالن  الحظ 
 للحصول على السلع االستهالكٌة. ٌنفقهو عملٌة سلبٌة تمثل الجزء المتبقً من الدخل والذي لم   االدخبر حعزَف  
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 اإلٔراظ١ح ٌىٟ ذغرخذَ فٟ اٌفرشاخ اٌمادِح،  اٌثٍذتٗ اإلٔفاق ِٓ أظً اإلضافح إٌٝ ششٚج  ٠مصذ :االسخزًبر

 ٚسأط اٌّاي اٌّرذاٚي (. اٌصاتدٌٝ سأط اٌّاي ٠ٚرىْٛ ِٓ )اإلضافح إ

أوصش ِٓ ِشج دْٚ ذغ١١ش فٟ  اإلٔراظ١ح٠مصذ تٗ اٌٛعائً اإلٔراظ١ح اٌرٟ ذثمٝ فٟ اٌؼ١ٍّح :  الثابت املالرأس  -1

 (.ٚإٌّشآخشىٍٙا أٚ خصائصٙا اإلٔراظ١ح )ِصً ا٢الخ 

 .ح ٚاٌّخضْٚ اٌغٍؼٟاٌخاَ ٚاٌغٍغ ٔصف اٌّصٕٛػ اٌّٛاد ِصً : املتداول املالرأس  -2

 ػاَ  خالي٠مصذ تٗ ِرٛعظ ِا ؼصً ػ١ٍٗ وً فشد فٟ اٌذٌٚح ِٓ دخً  انذخم : ًخىسطىيفهي

 

 انزبنذ انفظمعهً  أسئهت

 اآلتية: اجلملأكمل  1س
 ٔراض ٠ؼٕٟ ذؽ٠ًٛ ...... تؽ١س ٠ىْٛ ألشب إٌٝ ..........( إْ اإل1

 ( ٠ّىٓ ذمغ١ُ اٌذخٛي إٌٝ ٔٛػ١ٓ ّٚ٘ا ............ ، .......... 2

اٌؽصٛي ػ١ٍٙا تاٌذخً ....... ٠ٚرؤشش اٌذخً اٌؽم١مٟ  ٠ّىٓ( اٌذخً اٌؽم١مٟ ٠ّصً ......... ٚ ......... اٌرٟ 3

 ترغ١شاخ ..........

 ٘ٛ ....... اإلٔفاق ػٍٝ ....... ٚ ...... ِٓ اٌذخً اٌمِٟٛ خالي فرشج ِؼ١ٕح.( اإلٔفاق اٌمِٟٛ 4

 :من بني كل ارنــق :2س

      ( اٌذخً إٌمذٞ ٚاٌذخً اٌؽم١مٟ.1

        اٌٍّى١ح ٚدخٛي اٌؼًّ. دخٛي( 2

 ٚاالعرصّاس. االدخاس( 3

  :مب تفسر: 3س
       .اٌمِِٟٛذفٛػاخ اٌرؽ٠ٛالخ ال ذذخً فٟ ؼغاب اٌذخً  -1

 إٌاذط اٌمِٟٛ ١ٌظ ٘ٛ اإلٔراض اٌمِٟٛ. -2

   إدخاي اٌخذِاخ فٟ اإلٔراض اٌمِٟٛ. -3

 ػ١ٍّح اٌىغة ٚاٌخغاسج اٌشأعّا١ٌح ال ذغاُ٘ فٟ اٌذخً اٌمِٟٛ. -4

 اٌذخً اٌؽم١مٟ أُ٘ ِٓ اٌذخً إٌمذٞ -5

   :ـ( ماذا حيدث إذاجـ
 ٌمِٟٛ.ٌاللرصاد ا اإلٔراظٟواْ ٕ٘ان اصدٚاض ِؽاعثٟ فٟ اإلعٙاَ  -1

 أعشف أفشاد اٌشؼة فٟ ذثذ٠ذ ِذخشاذُٙ. -2


